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Roraima, junho de 1989. 

Nídia Farage 
UNICAMP/CEDI 

A regilo de campos e serras que constitui a porçio 
nordeste do atual Estado de Roraima i imemorialmente 
habitada pelos seguintes povos: Macuxi, Taurepang, Ingarikó 
e Wapixana. A popula~io indígena na regiio, segundo 
infcrmaçio do Conselho Indígena de Roraima, alcan;a hoje a 
cifra de 15.000 indivíduos. 

Os povos indígenas em questio, em particular os Macuxi, 
Wapixana e TaurepJng foram diretamente atingidos ~ela 
pecuária que se estabeleceu em Roraima a partir de fins do 
siculc XIX, utilizando como pastagens os campos 
tradicionalmente ocupados por estes povos. Ao longo do 
siculc XX, as fazendas de gado foram gradativamente 
invadindo os territdrios indígenas, processo que veio a se 
acirrar na dicada de 70, cem a instala~io dE agro-empresas 
que contavam com subsidies governamentais. O surto de 
garimpagem que igualmente se inicia naquela dicada, 
atingindo a regiio de serras, fronteira dos territórios 
Macuxi e Ingarikd, veio a agravar o quadro. .1 

! 

1 l . .., t . ::f ' I' ., _oca 1zauas em .erras 1n~ 19enas, as Tazenaas, 
obviamente, nio sio regularizadas. A relaçio entre fazendas 
tituladas e posses existentes no município de Normandia em 
meados da dicada de 80 consiste em uma amostragem 
significativa da situaçio fundiária geral de Roraima: de um 
total de 193 fazendas, apenas 8 seriam tituladas 
(fonte:INCRA/MIRAD). Ocorre que o município de Normandia 
incide sobre a área indígena Raposa/Serra do Sol - veja-se 
adiante -, ainda nio demarcada, e, nesse sentido, 
desconhece-se o medo pele qual estas cite fazendas obtiveram 
t i t u 1 ;.3.,;_;: Jç) . 

Sabe-se 
Roraima, o 
e Governo 

que a maior parte das fazendas tituladas em 
foram ainda na primeira Reptlblica. Ne~t? período, 

do Estado do Amazonas, a que pertencia 
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administrativamente Roraima, em uma :i.nterpreta~io de 
evidente mi-fé do artigo 64 da Constitui,lo de 1891, que 
delegava legislaçio supletiva aos Estados sobre as terras 
devolutas da Uniio, passou a conceder títulos definitivos na 
região. Mais tarde I já na dJcada de 50,o Governo do 
Territdrio viria igualmente a distribuir terras, muito 
embora tenha reconhecido formalmente ao SPI que extrapolava 
de suas atribuiçoes, na medida em que terras indígenas eram 
da competincia do Governo Federal, bem como aquelas nlo 
ocupadas por Índios, dada a condi,io de territcirio federal, 
pertencessem à Uniio. Em que pesem tais irregularidades, os 
títulos concedidos foram posteriormente validados pelo 
I n ~;; t i tu to f-..!;3.c :i. on a 1 d e Co 1 cm i ~r..·:V.;: ~-fo ~:: I~:~.· for nm. Ag )- J )" ia ( I h!CR1~) , 
criando uma situaiio verdadeiramente paradoxal, desde que, a 
rigor, tais títulos só poderiam ser concedidos ap6s a devida 
definição das terras indígenas. 

As t e r r a s ind:í.::Jf::fl<:1.S en c on t r am-we a t ual men t e em 
diferentes estigios de defini~io jurídica, a saber: 

4rea Indígena Raposa/Serra do Sol, habitada por uma 
população Macuxi e Ingarikd, foi identificada em 1984 
(Port.FUNAI nos.1845/E,de 29/05/84, 1661/E de 6/07/84 e 
1777/E de 4/10/84; Guiomar de Melo, Relatório de 
Identificação da 4rea Indígena Raposa e Serra do Sol, 
30/08/85), com uma extensio de 2.000.000 ha. 

No final do ano de 1987, apds viol&ncia policial 
cometida contra os moradores da aldeia de Santa Cruz, em 
virtude de disputa com o posseiro Newton Tavares <ver 
sinopse em anexo) , a FUNAI veio a interditar a área 
adjacente à aldeia de Santa Cruz para estudo e definiçio de 
irea indígena, entio denominada Xununuetamu, destacando-a 
assim da extensio total da AI Raposa/Serra do Sol. No ano de 
1988, tal identificaçio foi revistA por um grupo d~ trabalho 
interministeri~l, que concluiu pela manutençio de uma área 
contínua . 

As notícias informalmente veiculadas, sobre as 
discuss5es quanto à demarcaçio da AI Raposa/Serra do Sol, 
havidas na ~ltima reuniio do grupo de trabalho 
interministerial, de 26/05/89, indicam que a intençlo 
oficial é retalhar a extensio contínua da referida irea,para 
tanto demarcando áreas indígenas em torno das aldeias 
Ingarikd. Desconhece-se ati o momento as providincias que o 
grupo interministerial pretende tomar quanto aos Macuxi. 
Deve-se frisar que os índios, representados pelo Conselho 
Indígena de Roraima, reivindicam seu direito à demarcação de 
uma área contínua, por estes povos ocupada imemcrialmente. 

A AI Raposa/Serra do Sol exibe prcblemitica fundiiria da 
mais alta gravidade: a área encontra-se invadida por, pelo 
menos, duzentas fazenrlas, dentre as quais grandes 
1atif0ndios. Os conflitos entre posseiros e Índios tem se 
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acirrado de modo notável nos tlltimos 
invariavelmente Em pris!es arbitrárias 
:í n d :i. os ( V\~ j ::3. ··-'..;(·? ·,; i n op ·;;r,.:;· em ;.3.n ,:~ }<O ) . 

anos, resultando 
e assassinato de 

~rea Indígena Sio Marcos, habitada por µma populatio 
Taurepáns, Wapixana e Macuxi, com 653.949 ha, foi demarcada 
em 1978. No ano de i975 sofreu interven,io do Governo 
Federal, que interditou o extremo da Jrea para fim de 
instala~ic de um posto militar no marco 8 da fronteira 
Brasil-Venezuela. Nio há um levantamento exaustivo do n~mero 
de posseiros que se estabeleceram ao longo da estrada 
Brasil-Venezuela, que, em 1976, cortou a área; sabe-se, no 
entanto, que sio em n~mero elevado. No imbito das 
negociaç5es recentes quanto à demarcaç~o das áreas 
indígenas, sob os auspícios do Projeto Calha Norte, segunde 
informam os Índios habitantes na área São Marcos, a FUNAI 
vem propondo ~s aldeias uma revisio da demarca,io da irea 
indígena, no sentido de quebrar sua extensio e demarcar 
pequenas ilhas em torno das aldeias. Justificando tal 
revisio da demarcaçio estabelecida em 1972, o administrador 
da FUNAI em Roraima, Raimundo Nonato, alegou aos indios que 
o orgio nio poderia garantir a demarca~io jJ realizada per 
haver perdido a documenta~ic comprobatória (informação 
pessoal de antrop6logo Geraldo Andrello). Trata-se , 
evidentemente, de um embuste, que visa, no mínimo, acomodar 
as posses existen~es e liberar terras restantes para 
assentamento de colonos. Os militares sediados em BV-8i por 
sua vez, ainda segundo informaçSes locais, acalentam o 
projeto de transformar a aldeia Taurepang de Boca da Mata, ~ 
margem da estrada Brasil-Venezuela, em uma vila. 

~reas Indígenas Wapixana e Macuxi: algumas aldeias 
Macuxi, ao sul do rio Parimi, limite da AI.Sio Marcos, foram 
demarcadas em separado no início da dicada de 80, do mesmo 
modo que a totalidade das aldeias Wapixana. Resultaram da 
demarca,io empreendida pela FUNAI nestes anos, vinte e 
quatro pequenas ilhas em torno de cada uma das aldeias, cuja 
maior extensio mal ultrapassa cem mil hectares. Uma evidente 
e lastimável injustiça foi cometida neste caso: foram 
isoladas, enquanto tlreas individuadas, aldeias vizinhas, 
cujo territdrio de caça, pesca e circulaçio 
i,tradicicnalmente, comum. Alim disso, o queimais grave, 
as ilhas liberaram terras para a instalaçio de fazendas, que 
vem sistematicamente invadindo os limites já estreitos de 
tais ireas. Nestas áreas liberadas, tanto o Governo Federal, 
atrav~s do INCRA, quanto e Governo de Roraima vim criando 
co18nias, para assentamento de colonos pobres. Os Wapixana e 
Macuxi v&em-se,portanto, confinados, entre fazendas e 
co18nias. No caso da AI.R~canto da Saudade, o Governo de 
Roraima chegou ao extremo de criar uma colônia dentro de 
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seus limites, o que nunca foi sequer contestado pela FUNAI. 
Chamo a atenção para e fato de que, devido a este 
confinamento de seu territdrio, os índios, diante do 
esgotamento progressivo do solo utilizado para a agricultura 
da mandioca, viem-se impossibilitados de procurarem 
livremente solo firtil, o que certamente trarJ resultados 
desastrosos a midio e longo prazoi aldeias há que nio 
possuem suprimento de Jgua durante a esta,lo seca, por lhes 
haverem sido atribuídos apenas um ou dois cdrregos 
intermitentes, a nascente pertencendo ao fazendeiro. 

Note-se, porim, que, muito embora esta demarcaçio tenha 
sido visivelmente feita de modo a acomodar a ocupa~ic 
fundiária da re;iio, das vinte e quatro áreas indígenas, 
onze foram demarcadas, as outras permanecendo delimitadas 
ou apenas identificadas. Tais.áreas indígenas, encontram-se 
ainda, em sua ampla maioria. sub-judice, contestadas pelos 
posseiros circunvizinhos. 

Acordos ilegais, entre fd2endeiros ~ as comunidades 
indígenas nestas áreas, mediados pela FUNAI, t&m sido 
pr~tica corrente nestes Jltimos anos. Via de regra, as tlreas 
tem sido diminuídas em favor das fazendas, como é o caso da 
AI.Wapixana de Truaru (FLJNAI,memo.no.39/Setor Antropoldgico 
10a.DR 4/06/85). No caso, ainda mais clamoroso, da 
AI.Muriruh, a FUNAI aconselhou os moradores a aceitarem 
indeniza~ic por parte do posseiro e abandonarem a área (memo 
no.42/Setor Antropoldgicc,10a.DR/85,5/09/85i ver N.Farage & 
P.Santilli,1987, em anexo) 

Segundo informa~5es verbais dos Wapixana da 
AI.Canauanim, a FUNAI vem pressionando no sentido de que 
aceitem uma diminui,io de sua irea. cortada por uma estrada 
estadual ap6s a delimitação. Pela proposta da FUNAI,os 
Wapixana permaneceriam de posse apenas da margem esquerda da 
estrada,e1 em contrapartida, o org~o agilizaria a demarcação 
efetiva. Informa ainda a mesma fonte que a FUNAI estaria 
fazendo propostas análogas às outras áreas indígenas na 
região da Serra da Lua, e, para o caso da AI.Wapixana de 
Malacacheta, teria proposto o loteamento individual 
(informaçic recolhida por Nidia Farage,janeiro de 1989). 

~ viola~io dos direitos territoriais dos povos indígenas 
em pauta, articula-se, como questio indiscutivelmente 
correlata, a sistemJtica negaçio de sua identidade ~tnica, 
por parte da sociedade regional e das autoridades estaduais, 
muitas vezes com a anuincia da FUNAI. No quadro da disputa 
pela terra, como neta M.Carneiro da Cunha (1987), a nesaiio 
da identidade ltnica de povos indígenas constitui, com 
efeito, uma estratégia simplEs, conquanto eficaz, de faze 
los desaparecer enquanto sujeitos de direitos territoriajs, 



Este tem sido um ponto recorrente no encaminhamento 
dado pelas autoridades estaduais , quanto aos conflitos 
entre índios e fazendeiros no nordeste de Roraima. Quando da 
eclosão de conflitos, a Secretaria de Segurança de Roraima, 
embora esta seja uma atribuiçia da Polícia Federal, tem 
atuado, invariavelmente em favor dos fazendeiros, como foi o 
caso das invas5es policiais às aldeias Macuxi de Boqueirio e 
Piolho, no ano de 1986; à aldeia Macuxi de Santa Cru21 em 
1987; à aldeia Macuxi de Caraparu em 1988; e, recentemente, 
~s aldeias Macuxi de Mians e Barro. Invertendo fatos e 
valores, fazendeiros e policiais, com o apoio irrestrito da 
imprensa local, para justificar a violincia contra a 
populaçlo indígena, alegam repetitivamente que tratavam-se 
de :i. n Y<:'\St>ei,; a fazend ,:l. s , i· e"\1 iz ad i:\i,; p o r "cabclc: los" ou "Ú'ld :i. c>f:i 
civilizados''. A grande imprensa tem, por sua vez, acatado o 
viés local, veiculando noticias distorcidas e tendenciosasi 
podem-se citar como exemplos a atuação do jornal O Estado de 
Sio Paulo, por ocasiic da invasio policial à aldeia de Santa 
Cruz e, mais recentemente, a matiria veiculada pelo Jornal 
do Brasil quanto à aldeia do Miang, em que o jornal afirma 
que du as f.":1.:.1:(·md:::1.~s. hav:i<3.m sido ":i.nv<1did::J:,s., queim:::i.d:a.·,; (·,· 
·::; <:! 'I (H.,: ,HI.:\ fü p o r Í 11 d '.Í. o S C: ab O C: 1 OS " . 

Nas invas5es ~s aldeias, realizadas, como foi dito 
acima, indevidamente pelas policias civil e militar de 
Roraima, os Índios t&m sido presos e indiciados 
criminalmente, em frontal desrespeito à legisla,io federal. 
Para além da esfera executiva do Goyerno de Roraima, a 
respnsabilidade destes fatos deve ser creditada diretamente 
ao Poder Judiciário local , em particular aos juízes Si 
Peixoto e Antonio Ferreira da Anuncia~io Netc,que, em todos 
os casos supra-citados, n~o reconheceram direitos 
territoriais aos índios, concedendo liminares de 
reintegração de posse aos fazendeiros e requisitando força 
policial para fazer cumpri-las. No caso recente do conflito 
entre a aldeia do Miang e a posseira Francisca Paes, os 
índios, cu sequer representantes legais, nlc foram ouvidos 
para a concessio de liminar de reintegraçio de posse À 
referida senhora. A operaiio policial realizada para o 
cumprimento da liminar resultou na evacuaçio da população da 
aldeia e no inc&ndio criminoso de casas e pertences dos 
índios. 

Tal atitude conta com a leniincia da FUNAI, que, via de 
regra, aceita a versio das autoridades estaduais quanto a 
pretensas invas5es de fazendas por parte de índios. Nesta 
linha tambcim age a Policia Federal em Roraima, que se 
esquiva de intervir nos conflitos, delegando sua atribui,io 
às polícias estaduais, sob o pretexto absurdo de nio serem 
de sua competincia as quest5es relativas a ''índios 
aculturados··, como se deu no caso gritante do índio Macuxi 
Ve1Jrio DamJsio, espancado até à morte por policiais civis 
na cadeia de Normandia em outubro de 1988. 

--·· ····-------------------------------------------:!!li 



C.~.OJL.d~.--.!it'..i.ol.ê.11.,..i..a •• .cs.>.11.t.l:.a_..r.>.jL.E.o.!..:'.o.s ..• .i11d..í.s.e.u..as_z.m._H..o.r:.aiJ.TJ.a. 
n . .o.s .. _.ilJ.l.OJL.dJ;:._ . .i.9.S.Z_a .. J.2.S.2.--~--.I.JJlliL.s..i.u.01~.s.e.~. 

A aldeia Macuxi de Santa Cruz, cuja popula~~o é de cerca 
de 212 indivíduos,localiza-se na área indígena Raposa/Serra 
do Sol, no município de Normandia. Encontra-se invadida pela 
posse Guanabara, de Newton Tavares, que confinou a aldeia e 
seus habitantes : o acesso à' aldeia s6 ~ possível atravis de 
um partia, construído pelo posseiro, vigiado por guardas de 
segurança contratados à empresa particular Sacopi. Além de 
restringir aos índios o direito de ir e vir, o posseiro 
também lhes veda o livre acesso às terras para as roças 
(Porantim, julho/1987), conforme esclarece o depoimento do 
Macuxi 1-Ji;:to: "A c omuu íd ad« d e Sanb,1. Cru;:: vinha s o Prend c há 
vinte anos, amea;ada pelo fazendeiro que se apossou daquele 
lugar. Ele colocou uns jagunços lá e proibiu toda a pesca, 
ca,;;::::i. e c r í ac ão ( ... )". (Tribuna ÜP(·::T~·:Í.r:i.a, 10 ::.. 16/q,18/B7). 

A 9 de julho de 1987, jagun,os da fazenda Guanabara 
agrediram um casal de moradores de Santa Cruz, espancando o 
homem e violentando sua mulher. O fato foi denunciado à 
FUNAI, mas nio houve provid&nc:i.as (Noticias 
Populares,16/07/87). Nc dia seguinte , os Macuxi, em 
represilia, detiveram tr&s jagunços da fazenda (Notícias 
Populares,16/07/87; O Estado de São Paulo,15/07/87). 

No dia 11 de julho de 1987, a Secretaria de Segurança de 
Roraima comandou uma invasão à aldeia de Santa Cruz, em uma 
opera,;;:lo que envolveu 150 homens, entre policiais civis e 
militares, alim de dois oficiais do Ex~rcito.Av:i.sadas, 
enquanto orgias competentes, a Policia Federal e a FUNAI n;o 
compareceram à área. Segunda den~ncia feita par D.Alda 
Mongiano, bispo de Roraima, que visitou a a1deia de Santa 
Cruz apds a invasio policial, grande nJmero de Índios havia 
sido barbaramente espancado, entre eles constando um Índio 
com suspeita de fratura nas costelas e uma índia grávida cie 
tr&s meses, espancada nos seios e ventre. Conforme o jornal 
Tribuna Oper~ria, os Índios estavam trabalhando na ro~a 
quando foram surpreendidos pela policia; homens, mulheres~ 
crian~as foram espancados e exposios à chuva durante virias 
horas. A for~a policial-militar destruiu planta;5es, roupas 
e redes, alim de inutilizar cento e oitenta quilos de carne 
(Tribuna Operária, 3 a 9/08/87). O depoimento do Macuxi 
Neto confirma tais den~ncias: ''( ... ) Chegaram 150, o pessoal 
do Exército, civil, militares. Foi uma tropa muito grande 
que chegou li prá invadir aquela comunidade C ... ) Invadiram, 
bateram em muitos Índios, bateram nas mulheres, nas 

. 1 1 1 1 . 1 ! ,... ' ,., . ' cr1an~as, passanco ,oras ceJa1xc ce c,uva. ~n,ao isso pra 
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nds foi fora da lei. Foi contra os direitos que o índio tem 
( . . . ) " ( T r i b u n :.:~ O p E-'. r ,fr :í. a , :1. 0 c"l 1. <SI 0 8 / 8? ) . 

A operaçio policial-militar resultou na detençlo de 
dezenove índios - entre os quais, cinco crian~as - que, 
levados ao plant;o central da Secretaria de Seguran,a 
P~blica, foram identificados criminalmente e indiciados em 
inquirito, sob as acusaç5es de sequestro, cárcere privado, 
forma~~º de bando e roube de gado (0 Estado de Slo 
Paulo,15/07/87i Notícias Populares,16/07/87). Os catorze 
adultos permaneceram presos, em regime de 
incomunicabilidade, na Penitenciíria Agrícola de Boa Vista. 
As cinco crianiaS foram deixadas à custddia da FUNAI, apds 
tr&s dias de prisio (Jornal do Brasil,28/07/87). 

O posseiro Newton Tavares, contando com o apoio 
expresso do jornal O Estado de Sio Paulo, afirma que 
possui titulo definitiYo sobre a fazenda Guanabara hi mais 
de cinquenta anos (0 Estado de Sio Paulo, 17/07/87). Um 
pouco mais tarde, Newton Tavares faria circular pela 
imprensa a informa;ão de que o título definitivo da fazenda 
Guanabara dataria de 1918, havendo sido posteriormente 
reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal em sentença no ano 
de 1983 (0 Estado de Sio Paulo, 2/08/87). 

O Exircito entra em prontidio em Roraima, para entrar em 
a~io caso os índios do norte do territdrio mantenham sua 
disposição de viajar ati Boa Vista para forçar a libertaçio 
dos preses (0 Estado de Slc Paulo, 17/07/87). A Diocese de 
Roraima i acusada por autoridades civis e militares , bem 
como por fazendeiros, em Roraima, de estar organizando os 
:índio·;; p,:1.r.·:1. "1 .. una man ob r a d(·:.' HU(·~n·:Llh.1" (0 Est::1do d e São 
Paulo,18/07/87; O Estado de Sio Paulo, 22/07/87). 

O advogado Wilson Pricuma, contratado pela Diocese de 
Roraima para defender os Macuxi presos, entra com um pedido 
de habeas-corpus junto ao Tribunal de Justiça do Distrito 
Federal e Territ6rios (O Estado de Sic Paulo, 17/07J87). O 
ministro do Interior igualmente determina ~ FUNAI que 
ingresse, junto ao tribunal mencionadc1 com um habeas-corpus 
e pedido de cust6dia, uma vez que estes haveriam já sido 
negados pelo juiz S~ Peixoto, do Tribunal de Justi~a ·de 
Roraima, sob a alegaçio que , libertados, os índios 
esconder-se-iam no mato CO Estado de Sio Paulo, 22/07/87). 

Os Macuxi, em Brasília, entregam ao Conselho de Defesa 
dos Direitos da Pessoa Humana, ao presidente da FUNAI, 
Romero JucJ, e ao senador Severo Gomes, uma nota de protesto 
quanto à forma tendenciosa pela qual o episcidio de Santa 
Cruz vem sendo tratado pela imprensa (0 Estado de Sio Paulo, 
22/07/87). 
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A Procuradoria Geral da Reptlblica inicia apuraçio dos 
fatos relativos à invasic de Santa Cruz (Correio 
Brasiliense, 26/07/87). 

O Tribunal de Justiia do Distrito Federal 
Territdrios concede habeas-corpus aos Índios presos 
do Brasil, 28/07/87). 

e do s 
( .Jor n <11 

O procurador da Rep~blica e membro do Conselho de Defesa 
dos Direitos da Pessoa Humana, Clatldio Fonteles, viaja a 
Roraima, para apurar den~ncias de irregularidades na prisão 
dos.dezenove índios Macuxi de Santa Cruz (0 Estado de Sio 
Paulo, 28/07/87). Em Roraima, o Procurador constatou que, de 
fato, tris guardas de segurança da empresa Sacopl, 
contratada por Newton Tavares, haviam sido mantidos em 
cJrcere privado pelos Macuxi da aldeia de Santa Cruz, mas 
que o cárcere privado constituia crime em ccnexio com a 
disputa de terras) o que o leva à área de atua~io do 
Departamento de Polícia Federal, e não à Secretaria de 
Segurança de Roraima, que efetuou as pris5es. C.Fontelles 
constatou ainda que houve violência policial, conforme as 
dentlncias anteriormente feitas (Jornal do Brasil, 19/08/87). 
Diante do re1atcirio do procurador Clatldio Fontelles, o 
Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana recomendou 
a demarca,io imediata das terras indígenas e a completa 
definiçio fundiária de Roraima, pelo Minist,rio Ja Reforma 
Agriria, como pontos de a~ic prioritiria do governe (Correio 
do Brasil, 30/09/87>. 

Em novembro de 1987 o Conselho de Defesa dos Direitos da 
Pessoa Humana projetava a viagem de uma comisslo 
composta por Mtlrcio Thomaz Bastos, presidente da Ordem dos 
Advogados do Brasil, o procurador da RepJblica ClaJdio 
Fontelles e e secretário executivo do Conselho, Josi 
Fernando Eichenberg -à Roraima, para ouvir os habitantes da 
aldeia de Santa Cruz. A raz~o da viagem, segundo 
C.Fontelles, deve-se à demora, por parte da FUNAI, na 
demarca~io da área indígena (0 Estado de s;c Paulo, 
27/11/87). 

Adeo Horácic,Taurepang , e Jctlia Macuxi, membro da 
Associaçio dos Povos Indígenas de Roraima, vieram à imprensa 
denunciar que, a 23 de outubro de 1988, por volta do meio 
dia, quatro garimpeiros nio identificados chegaram à aldeia 
Taurepang do Caranguejc,AI.S5o Marcos, uniformizados, 
dizendo pertencerem ao Excircito, e ameaçaram os índios, 
ordenando que se retirassem imediatamente da aldeia 
Encontravam-se ali oito índios Taurepang, dos quais quatro 
adolescentes, uma mulher idosa e uma mulher com uma criança 
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de colo. Os garimpeiros amarraram os homens e violentaram as 
mulheres, somente as libertando às 21 horas. Todas voltaram 
em estado de choque à aldeia, uma delas com forte 
hemorragia. Apesar da FUNAI ter sido imediatamente avisada, 
nenhuma providincia foi tomada. (A Crítica de Roraima, 
5/11/88; AGEN,19/01/89). Os moradores da aldeia de 
Caranguejo encontram-se atualmente refugiados na aldeia 
vizinha de Boca da Mata, devido a amea,as de morte feitas 
por garimpeiros, caso retornem ao local. A aldeia de 
Caranguejo localiza-se na regiio das cabeceiras dos rios 
Surumu e Parimi, onde invasores começam a explorar ouro 
(informa,io pessoal do antropdlogo Geraldo Andrellc). 

A aldeia Macuxi de Caraparu localiza-se na regiio do 
midio rio Catingo, dentro da AI.Raposa/Serra do Sol. A irea 
da aldeia encontra-se invadida pela posse Mangueiral ou 
Bananal, de Jair Alves dos Reis, o maior grileiro de terras 
indígenas em Roraima, com várias outras posses localizadas 
na mesma regiio, às margens direita e esquerda do rio 
Catingo. 

A 27 de abril de 1988, a imprensa de Roraima noticiou 
q1.H~ os mor =::1.d o r e~;; d::.. J:1. I d e :i. .1 d e C::i:.- .-~.p :,;i. r u h av i am "i n vad ido" ~.;i. 
posse de Jair Alves dos Reis por duas vezes consecutivas 
naquela semana. Tal notícia proveio do fato de que os Índios 
construíam um curral na aldeia para a colocaçio de um lote 
de gado que seria doado à aldeia pela Diocese de Roraima, 
atravis de um programa de incentivo à pecu~ria mantido por 
aquela instituiçio entre a populaçio indígena da regi~o. A 
Diocese de Roraima foi, na ocasiio, acusada pela UDR local 
de planejar e promover invas5es is fa~endas por parte dos 
índios (Folha de Boa Vista, 27/04/88; A Crítica de 
Roraima,27/04/88; Ga~eta do Povo, 27/04/88). 

Jair Alves dos Reis ingressou na Justi~a de Roraima, 
invocando o direito à propriedade para obter a intervenç~o 
policial contra os índios em Caraparu, o que recebeu 
despacho favorivel do juiz Antonio Ferreira Anunciaçio Neto: 
''Determino. Remetam-se estes autos no.1.367-88, por oficio, 
ao senhor diretor de Policia Judiciária do Interior, para 
que determine a imediata instauraç5o do inquirito competente 
e as provid&ncias necessárias, ou convenientes, para evitar 
conflito armado'' (A Crítica de Roraima, 26/04/88). 

A primeira operaçio policial na aldeia de Caraparu, 
comandada pele delegado do Interior, Edson Lopes, resultou 
na prisio do chefe Macuxi Contarto Josci Francisco e mais 
seis índios, que, enviados à Penitenci~ria Agrícola de Boa 
Vista, ali permaneceram Uma segunda invasio policial 



.. 
realizada por 30 homens1 sendo 20 policiais militares e -10 
policiais civis - à aldeia1 que contava com a presença de um 
funcionirio da FUNAI, deteve 68 índios e os levou à Boa 
Vista1 permaneceram presos quatro homens, e os outros 62 
foram entregues i cust6dia da FUNAI, que os manteve na Casa 
do Indio, hospital pertencente ~quele orgio em Boa Vista1 
porque, segundo a Folha de Boa Visti, a Penitenciiria 
Agrícola não comportava tal n~mero de presos. 

Julgado o caso pelo Tribunal de Justiça de Roraima, 
recebeu do juiz Antonio de SJ Peixoto uma sentença que 
fixava uma multa de Cz$ 100.000,00 aos Índios que ''procedam 
a nova perturbação e esbulho na fazenda Bananal'' (Folha de 
Boa Vista, 27/04/88; A Crítica de Roraima,27/04/88; Correio 
do Brasi1,28/04/88;Gazeta de Povo1 27/04/88). 

No inicio do mês de maio de 1988, os moradores de 
Caraparu iniciaram a reccnstruçic do curral e cio barraclc 
destruídos pela policia no m&s anterior. Ao tomar 
conhecimento de fato, o juiz Si Peixoto, do Tribunal de 
J t . .1 1·· . .J ó- • • J ,., ., .us 1ça ae ~ora1ma, ae~erm1nou a re1n(egraiac ae posse a 
Jair Alves dos Reis, ao mesmo tempo em que o juiz Antonio 
Ferreira Anuncia,io Neto determinava a demoli~io das 
benfeitorias pertencentes aos Índios naquela Jrea. Trinta 
policiais militares foram atci à área para fazer cumprir tais 
determina~5es, que os Índios repeliram. Em vista da recusa 
dos índios, deslocaram-se para Caraparu o secrettlrio de 
Sesuran,a de Roraima, Coronel Menna Barreto, o comandante da 
policia militar, Coronel Santos Rosa, o comandante do 
2o.Batalhio Especial de Fronteira, Coronel Telmo Bote11i, e 
o General Orlando Ribeiro, membro da comitiva do Comando 
Militar da Amaz8nia, que ent;o visitava Boa Vista. 
Ameaçados, cento e de2esseis indios se deixaram conduzir 
presos a Boa Vista (A Crítica,7/05/88; O Estado de São 
Pau 1 ~"J, 7 /0!5/B8) . I d en t :i. +' i e ad o s e r i mi 11<:1. J. ITl("!"J"l t,2 , os M~.c ux í +or am 
colocados sob a custódia da FUNAI, que os encaminhou ao 
h osp í t a l C.1·,;;.:::1. do Indio n o dia .. i;efJu..:i.ntE:. (F'ol h a df:: 13::ío F·.·:1.ul,::i, 
8/05/88; Correio Brasiliense, 13/05/88). 

á1ii-:a-J";J.:"~.j~_i11..:-:.1.t_o d..r.:, ..:Cn.d-i.~::- ..... l"1;.u:JJ.i.i:..;L ..... :ci.r..:m.rd..r.J.~-..-- 

Segundo den~ncia do Conselho Indígena de Roraima, ~o dia 
5 de setembro de 1988 o Macuxi DonaJ.do, da aldeia Canawapi, 
localizada na AI.Raposa/Serra do Sol, foi assassinado com 
quatro tiros de espingarda, calibre 44, por um fazendeiro 
conhecido como Izam. O crime, presenciado pela esposa de 
Donaldo, ocorreu ~ margem do rio MaJ: Donaldo, avistando 
I2am e outros dois homens, tentou se afastar1 mas, ao chegar 
em uma parte estreita do rio, foi atingido. O corpo de 
Donaldo foi levado pelas ~guas, e sd localizado a 7 de 
setembro. A popula;ãc da aldeia de Canawapi suspeita de que 



o posseiro Jair Alves dos Reis tenha sido o mandante do 
crime. 

Apesar de avisada, a FUNAI sequer solicitou autdpsia do 
corpo de Donaldo. O criminoso nffo foi detido C Correio do 
Brasil, 14/09/88; Folha de s;o Paulo, 14/09/88). 

é.5.:.:;..~fü-s.;i..11.a.t.~;;, ...•. Q.1;;;,., __ Jir.1..i;;.1.L:!-.:L ,!:J.f~.Li:1: .. ;L2;J ...•...•. D.amiii.J~.:i.J;;,, 11~ •• --r..ad.e..;l.a. .•...•. ~ür. 
NJ;u::1rrntL1.cij..a.~.Rl~ ... 

No dia 22 de outubro de 1988, o fazendeiro Adernar de 
Araujo, candidato do Partido Liberal à prefeitura de 
Normandia, promoveu comício na aldeia Biritizal, 
AI.Raposa/Serra do Sol. Houve farta distribuiiio de cachaça, 
e o comício encerrou em tumulto. A Polícia Militar de 
Normandia interviu e prendeu cerca de dez índios, que 
posteriormente entregou à Polícia Civil. Na cadeia de 
Normandia, o Índio Velirio Damásio, morador da aldeia de 
Cachoeirinha, e mais outro Macuxi, cujo nome se desconhece, 
foram separados dos outros presos e espancados por policiais 
durante toda a noite. Velário faleceu na cadeia, e o outro 
índio foi encaminhado, em estado grave, ao Hospital de 
Normandia. Os outras presos foram libertados logo após a 
morte de VelJrio, sob ameaças dos policiais para que nio 
divulgass~m as circunstâncias do crime CA Critica, 
26/10/88). 

A autópsia do corpo de Ve1irio Damásio revelou 
traumatismo craniano (ver laudo cadavcirico em anexo). 
Solicitada a intervenção da Polícia Federal, o delegado 
Josias Carlos Barbosa declarou nio ter competincia para 
apurar crimes relativos a ''índios civili2ados'' CA Crítica de 
Roraima, 5/11/88). 

) 

No início de mis de feveriiro de 1989, o administrador 
da FUNAI em Boa Vista, Raimundo Nonato da Silva, informava a 
imprensa que o Manoel da Silva, chefe da aldeia Macuxi do 
Barro, e os Índios Macuxi Josi Peres e Melquiades Peres 
1'1et o, ela ;,"l 1 d e ía do 11 iang, amb a s 1 oca 1 i z a d a s IH\ 
i~I. F.:aposs~./SE:·n·a d o f~,::,l > h,:~vi:0.m sido pr~i·::>O'::i- "em f"J.;,;.91·;,·,m·be", 
p 01· "invasão d <;o: uma -r"'l.zen da", IH> d ia B d <:'l. qtud (;'. mês. l~est ,:\ 
oc ,:1.·;;;.:dío, 1:~::i.imundo 1'1011<"~.t o d ec l ar ou aí n d a qlH? "e orno f'oi -r(·:d to o 
flagrante, sci aguardamos o desenrolar dos fatos na polícia 
p:::i.n1 b:rnt:::..rmos tí b e r t a r o s :índ:i.o~;;." U\ Cr:Ltic:::1., 115/0?/~39). l 
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A CNBB manifestou-se logo ap6s as pris5es, protestando 
contra mais esta vio1incia policial contra os índios, que, 
em verdade, eram em ntlmero de cinco. No epis6dio, foi preso 
tambim o padre Pedro Parcelli, superior da Missio do Surumu, 
sob a acusaçio de haver organizado uma reuniio na aldeia de 
Cantagalo, com o objetivo de incitar os Índios a esta 
suposta invasão à fazenda Redenção, posse de Francisca 
Ribeiro Paes. A operação de prisio, ainda segundo a CNBB, 
foi comandada pelo Delegado do Interior de Roraima, 
acompanhado par doze policiais civis e militares, e do 
advogado Luis Rosalvo Indrusiak Finn, que defende os 
interesses de vinte fazendeiros. Foram presos quatro Índios, 
apds terem sido obrigados pelos policiais a incendiar as 
casas e a cerca da aldeia de Miang. Padre Parcelli e o índio 
Firmino foram presos quando voltavam da missio do Surumu 
para a aldeia de Cantagalo, por volta das 20:30 horas do 
mesmo dia. O padre foi levado à delegacia do povoado de 
Surumu, em um carro policial, enquanto seu carro, onde 
estava Firmino, era guiado por policiais. Firmino, durante o 
trajeto, foi torturado para depor contra o padre, acusando-o 
de incitamento aos índios. 

i 

O padre e os índios ficaram presos na delegacia de 
Surumu at~ as 7:30 hrs. do dia seguinte, quando foram 
transferidos para a delegacia do Interior, em Boa Vista. 
Após prestarem depoimentos, fornm liberados, sendo que dois 
Índios e foram sob fian~a (Jornal do Brasil, 28/02/89) 

No dia 6 de maio de 1989, a aldeia do Miang foi invadida 
por trinta e seis policiais civis e militares, a pretexto de 
fazer cumprir uma liminar de reintegraçio de posse, 
concedida pelo juiz Antonio Ferreira da Anuncia~io Neto, do 
Tribunal de Justiça de Roraima, em favor de Francisca 
Ribeiro Paes. Os policiais, segundo e depoimento dos 
moradores do Miang, durante a operaçio, queimaram oito 
casas, e demais pertences dos índios, inclusive mantimentos 
e sua colheita de mandioca. Al~m disso, mantiveram presos 

, . l j . t . t por varias ,oras cerca ce v1n ·e e cinco pessoas, en re 
homens, mulheres e crianças. Em seguida, procederam ao 
deslocamento forçado da população da aldeia, retirando-a 
para a missio cat6lica do Surumu (telex CIR-CEDI; Zero 
Hora,10/05/89; O Globo,10/05/89). O Conselho Indígena de 
Roraima informou ainda que esta era a quarta vez que a 
aldeia do Miang se via invadida por policiais e funcionirios 
governamentais: de uma primeira vez, ocorrida no ano de 
1988, agentes do IBDF multaram os índios e apreenderam suas 
ferramentas, sob a alegaçic de que estariam desmatando as 
margens de ri~ i11ang. Em uma segunda oportunidade, policiais 
da localidade de BV-8 invadiram a aldeia, prenderam tr&s 
índios e destruíram casas, por motivo ignorado. A terceira 
vez consistiu na prisio de cinco índios, conforme relatado 
acima (telex CIR-CEDI>. 



Alguns dias após sua expulsJo da aldeia, os índios 
tentaram retornar. As circunstincias do conflito que entlo 
oc or r eu entre índioi; e pos·:;;(~i)·o·;; n~ío Por am a í nda 
esclarecidas. O Jornal do Brasil, de 13/05/89, afirmou, 
qu.,111 to ao episódio, q'i.H? "Índ I o s c ahoc I o s "h av í arn ":i.nvad ido, 
queimado e;: ·,.;aqu,2ado" as fazr-::-nd:ç,,s Recl<7:nç:ão e Br a s L] eira, 
posses de Francisca Ribeiro Paes e Josi Batista Rebouças, 
respectivamente, localizadas na área da aldeia do Miang. 
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